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AANMELDINGSFORMULIER S.V.O. KORFBAL versie JEUGDLEDEN   

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij:     Monique Koks- Leensen 
Nassaustraat 46 
6576 BS Ooij 

Ik word lid van SVO korfbal:  

Naam en voornaam:__________________________________________________________ 

Straat: _____________________________________________________________________ 

Postcode:____________Plaats:_________________________________________________ 

Geboortedatum:_____________________________________________________________ 

Telefoonnummer:____________________________________________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________________________  

Privacy  

SVO korfbal hecht veel waarde aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonlijke gegevens, volgens 

de AVG. Hoe wij om gaan met uw persoonlijke gegevens is vastgelegd in onze privacy-verklaring. 

U vindt deze privacyverklaring op onze website.  

□ Ja, ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens door SVO korfbal in 

overeenstemming met hun privacyverklaring  

Verenigingstaak  

Het werk binnen onze vereniging wordt gedaan door vrijwilligers. Vele handen maken licht werk 

en daarom vragen we onze nieuwe leden om ook een taak op zich te nemen. Voor leden 

waarvan niemand binnen het huishouden vrijwilligerstaken verricht bij SVO korfbal hanteren wij 

een vrijwilligersvergoeding van € 7,50 per kwartaal. Graag onderstaande invullen:  

□ Ik doe al een taak binnen SVO Korfbal, nl.______________________________________  

□ SVO korfbal mag mij/mijn ouders benaderen voor een taak (meer info op onze website)  

□ Ik zie af van een verenigingstaak en betaal in plaats daarvan €7,50 extra per kwartaal  

 

Datum:_____________ Naam:__________________________________________________  
 
 
Handtekening:_______________________________________________________________ 
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MACHTIGINGSFORMULIER VOOR CONTRIBUTIE  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SVO korfbal, om doorlopende  

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven wegens  

contributie en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven  

overeenkomstig de opdracht van SVO korfbal.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor  

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende een seizoen blijft contributiebetaling tot het  

einde van het lopende seizoen verplicht. Een seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni het jaar daarop. 

Contributie zal geïncasseerd worden rond 15 september, 15 december, 15 februari en 15 juni.  

 

De bedragen voor contributie zijn per 1-1-‘22:  
 

t/m 11 jaar € 30,25 per kwartaal   □  

12 t/m 16 jaar € 33,50 per kwartaal   □  

17 jaar en ouder € 42,50 per kwartaal  □  

Kangoeroe Klup € 10,00 per kwartaal   □  
 

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:  

Ons Incassant ID: NL15ZZZ40144820000  

Uw machtigingskenmerk: SVOkorfbalxxxx (op de plaats van xxxx komt voor elk lid een 

individueel 4-cijferig nummer).  

 

Eenmalige kledingbijdrage  

SVO korfbal stelt wedstrijdtenues beschikbaar aan haar leden die competitie spelen. Voor de  

aanschaf van deze kleding vragen wij een éénmalige bijdrage van €25,- per lid, te betalen voor  

aanvang van het competitieseizoen.  

□ Ja, ik geef toestemming voor het éénmalig incasseren van de kledingbijdrage  

 

DOORLOPENDE MACHTIGING VOOR CONTRIBUTIE SVO KORFBAL SEPA  

Naam en voornaam rekeninghouder:________________________________________________ 

Straat: _________________________________________________________________________ 

Postcode:____________Plaats:_____________________________________________________ 

IBAN:__________________________________________________________________________  

Datum:_____________ Handtekening:_______________________________________________ 


